Biuletyn informacyjny
„W sercu wspólnoty zawsze znajduje się człowiek mały, ubogi i słaby” to słowa Jeana Vaniera,
który poświęcił swe życie budowaniu wspólnot życia z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.
W kilku zdaniach, na podsumowanie roku 2016, chcielibyśmy podzielić się z Wami przykładami
działań, które podejmowaliśmy w duchu tego wezwania.
Przed kilku laty przyszła do nas po pomoc samotna, niepełnosprawna, chorująca na gruźlicę
Pani Barbara. Po eksmisji zamieszkała w pomieszczeniu tymczasowym o powierzchni 15 m2,
które było rodzajem komórki na strychu, z toaletą na półpiętrze.
Katowicki samorząd nakazał jej opuszczenie pomieszczenia tymczasowego i jednocześnie odmówił
rozpatrzenia wniosku o lokal socjalny, gdyż zgodnie z uchwałą Rady Miasta nie spełniła kryterium
powierzchni mieszkalnej (6 m2 dla osoby samotnej…jak spełnić tak ustalone kryterium?). Jedyną
propozycją miasta Katowice dla schorowanej kobiety było zamieszkanie w noclegowni i wówczas
dopiero ponowne złożenie wniosku o lokal socjalny.
Nie mogliśmy zgodzić się na przepis naruszający godność człowieka. Wykazaliśmy, że Gmina nie
wypełniała swoich ustawowych zobowiązań wobec najbardziej potrzebujących mieszkańców. W
prowadzonym przez nas w latach 2013 - 2016 postępowaniu wykazaliśmy naruszenie przez
katowicki samorząd przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów. Naczelny Sąd Administracyjny
podtrzymał naszą skargę na przepisy Gminy i stwierdził ostatecznie o ich nieważności w listopadzie
2016 roku.
W domu naszej stypendystki Agnieszki zaszły wielkie zmiany. Wykonaliśmy remont łazienki
wraz z likwidacją barier architektonicznych. W czasie generalnego remontu Agnieszka na kilka
tygodni zamieszkała w hospicjum - tylko tu mogły być zapewnione odpowiednie warunki.
Agnieszka jest stypendystką programu pomocy SPES dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym, jest
karmiona dojelitowo, ma wykonaną tracheostomię. Jej rodzice z młodszym, również poważnie
niepełnosprawnym bo chorującym na autyzm bratem, przeprowadzili się do krewnych. Ze względu
na rozdzielenie był to trudny czas dla rodziny, jednak był też czasem oczekiwania na spełnienie
marzenia.
W łazience wannę zastąpiła kabina prysznicowa bez brodzika, w domu wymieniono podłogi i drzwi,
odświeżono kuchnię. Teraz, już wszyscy razem mogą cieszyć się przestronną łazienką i mieszkaniem
bez barier architektonicznych. To również Twoja zasługa! Z serca, wraz rodziną Agnieszki,
dziękujemy wszystkim darczyńcom!
Dom Rodzinny Św. Józefa utworzyliśmy dla naszych niepełnosprawnych intelektualnie
podopiecznych, którzy zostali sami po śmierci rodziców. Wraz z podopiecznymi zamieszkują
socjusze, młodzi ochotnicy niepobierający wynagrodzenia!
Tymczasowo Wspólnota zamieszkuje w budynku wynajmowanym przez SPES od osoby prywatnej.
Jednak już wkrótce mieszkańcy wraz z socjuszami przeprowadzą się do własnego domu, w którym
właśnie trwa generalny remont i przebudowa.
To duża inwestycja. Zależy nam na tym, aby budynek był w pełni dostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych oraz aby był ekonomiczny i funkcjonalny. Prace remontowo-budowlane

rozpoczęliśmy w lipcu 2016 roku. Koszt całej inwestycji przekroczy 1 mln złotych. Całe
przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez zaangażowania Przyjaciół i Darczyńców, którzy wspierają to
dzieło!
…to tylko kilka przykładów z podejmowanych przez nas w roku 2016 działań. To był rok
jubileuszowy, 30 - lecie charytatywnej działalności Stowarzyszenia SPES. To dzięki Wam ciągle
jesteśmy na tej Drodze! W kolejny rok wchodzimy z nadzieją, że będziecie towarzyszyć nam nadal!
Z życzeniami wszelkiej pomyślności w roku 2017!
w imieniu Stowarzyszenia SPES
Joanna Mazurek
Opiekun Darczyńcy
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e-mail: joanna.mazurek@spes.org.pl

Dołącz do nas na:
Darowizny dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym 80 1240 2959 1111 0010 2904 3289
dla osób niepełnosprawnych intelektualnie 55 1240 2959 1111 0000 3126 0611
Darowizna online
1% podatku KRS 00000 14574
Dziękujemy :)
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Jeśli chcesz zmienić, uzupełnić swoje dane klinij w ten link. Jeśli chcesz wypisać się z newslettera możesz to zrobić tu

